
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Rydułtowach zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej 

w dniu 26 VIII 2020r.
1. Paragraf 33 
Ustęp 17 

Punkt 1) Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej w szkole podstawowej w klasach IV – VIII 
jest średnia ważona ocen ;
Punkt 2) każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii 
ocen;
Punkt 3) średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę prze jej wagę, sumujemy 
wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag. Jeśli jakaś waga została użyta kilka razy to tyle 
samo razy trzeba ją dodać do sumy;
Punkt 4) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

średnia stopień
poniżej 1,50 niedostateczny
od 1,50 do 2,49 dopuszczający
od 2,50 do 3, 49 dostateczny
od 3,50 do 4,49 dobry
od 4,50 do 5,29 bardzo  dobry
od 5,30 celujący

Punkt 5) formy aktywności i ich waga z wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem wychowania fizycznego).

Formy aktywności Waga
Test /  sprawdzian/  praca  klasowa ( wypracowanie) 3
Kartkówka ( w  tym  dyktando) 2
Odpowiedź  ustna 2
Praca  w  zespole / parach 1
Recytacja, czytanie ze zrozumieniem, testy z lektury 2
Aktywność: ( częste  zgłaszanie, praca  na lekcji, zadania 
domowe, zaangażowanie na zajęciach plastyki, techniki, 
muzyki)

1

Umiejętności  praktyczne ( plastyka, muzyka, technika) – 
staranność wykonania, oryginalność, różnorodność  wyrazu 
artystycznego, śpiewanie piosenek, gra na instrumentach

3

Udział w konkursie przedmiotowym na szczeblu gminnym  i 
wyżej

3

Punkt 6)formy aktywności i ich waga z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Formy aktywności Waga
Postawa ucznia na lekcji – zaangażowanie, sumienność i 
staranność, stosunek do współćwiczących.

3

Uczestnictwo w klubach, sekcjach sportowych, dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych, itp. (potwierdzone zaświadczeniem)

3

Zadanie domowe obejmujące cały semestr bądź całoroczne 3
Testy sprawdzające poziom umiejętności ruchowych ucznia 
( gimnastyka, gry zespołowe, lekkoatletyka)

1-2
określa nauczyciel

Poziom wiadomości – odpowiedzi ustne z zakresu zasad 
zdrowego stylu życia, przepisów.

1



Aktywność podczas zajęć 1
Udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych. 3
Testy sprawnościowe kształtujące poziom wytrzymałości 
(podatne na wytrenowanie)

3

 Frekwencja obecności podczas zajęć wf (gotowość do 
ćwiczeń)

2

Punkt 7) ocenę śródroczną i roczną z przedmiotu ustala nauczyciel. Ocena ta ustalana jest w oparciu o śred-
nią ważoną wszystkich ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu całego półrocza/ roku szkolnego. 
Nauczyciel przy ustalaniu oceny półrocznej i rocznej bierze pod uwagę postęp dokonany przez ucznia;

Punkt 8) do popraw stosuje się taką samą wagę, jaka jest przypisana do poprawianej oceny, przy czym każ-
da ocena uzyskana w ten sposób zostaje wpisana do dziennika i ujęta w klasyfikacji śródrocznej/ rocznej. W 
szczególnych przypadkach czas poprawy może ulec wydłużeniu, o czym decyduje nauczyciel przedmiotu. 
W dzienniku elektronicznym przyjęty zapis to osobna kolumna na ocenę z pierwszego terminu, obok kolum-
na z oceną uzyskaną z poprawy;

Punkt 9) do oceny półrocznej/ rocznej liczymy wszystkie uzyskane przez ucznia oceny;

Punkt 10) na ocenę półroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie.

Paragraf 14 

Ustęp  5  W szczególnych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzje o nauczaniu zdalnym wszystkich klas
i grup przedszkolnych lub wybranych oddziałów.

Paragraf 23

Ustęp 3 
Punkt 16) uczeń ma obowiązek uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, gdy takie będzie zarządzone przez 
Dyrektora szkoły. Uczestnictwo będzie weryfikowane za pomocą kamery lub mikrofonu oraz reakcji ucznia 
na polecenia nauczyciela prowadzącego nauczanie zdalne.




